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Expectativa

Questão 1

Em  1957,  os  EUA  e  a  então  URSS,  superpotências,  eram  as  duas  únicas  grandes  potências
espaciais.  Hoje,  mais  de  10  países  possuem  seus  próprios  programas  espaciais,  mesmo  que
esse “clube” permaneça um tanto fechado.

Questão 2

A  China  favorece/privilegia  as  tecnologias  espaciais  acima  de  tudo  na  medida  em  que  elas
contribuem para  o  seu  desenvolvimento  econômico  e  para  a  gestão  do  seu  território.  É  muito
forte, na China, o valor simbólico do seu programa espacial, mas o importante, para ela, é afirmar
sua  modernização  e  seu  acesso  ao  mesmo nível  tecnológico  e  científico  das  antigas  grandes
potências colonizadoras.

Questão 3

Os  russos  se  sentem  muito  superiores  aos  chineses,  porque  consideram  que  estes  apenas
copiam a tecnologia espacial alheia, ao passo que eles, russos, abrem novos caminhos/ são mais
abertos às inovações.

Questão 4

Os EUA, hiperpotência espacial incontestável, lideram esse ranking. A Europa, ou eventualmente
a Rússia, mas não a China, estaria em segundo lugar. A Rússia mantém um domínio tecnológico
que a China não possui.

Em terceiro  lugar,  a  China.  Em  seguida,  o  Japão,  que,  mesmo  com  um orçamento  não  muito
elevado, é um país muito inovador. Depois do Japão, a Índia, com um modesto orçamento de 1
bilhão de dólares. A grande originalidade da Índia é conseguir desenvolver um programa espacial
de menor custo, segundo a fórmula da inovação frugal (“jugaad”).

Questão 5

Estados Unidos, Rússia e China... A senhora acaba de descrever o pódio espacial  ?

I.  S.-V.  Cuidado,  há  também a  Europa  e o  Japão !  Os voos  tripulados  têm um grande impacto
midiático, mas outras missões muito menos citadas, como as sondas planetárias, são reveladoras
de uma capacidade tecnológica de altíssimo nível. Sob esse aspecto, a Europa ou o Japão fazem
parte de um primeiro círculo, mesmo que não dominem programas de voos humanos autônomos.
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